Amager og
Hvidovre Hospitaler
AMPS kursus for ergoterapeuter – august 2019
Assessment of Motor and Process Skills AMPS

AMPS er en specifik ergoterapeutisk og aktivitetsbaseret test til undersøgelse af menneskets evne til at udføre dagligdags
aktiviteter.
I dit arbejde som ergoterapeut skal du ofte vurdere, hvorvidt brugeren kan blive boende i eget hjem, hvis der er tale om
aktivitetsdysfunktioner; du skal vurdere, hvilken genoptræning brugeren bør tilbydes, samt effekten af genoptræningen
– herunder dokumentation, der bygger på ergoterapiteori og valide forskningsmetoder.
AMPS-testen giver mulighed for at foretage en samtidig evaluering af motoriske og procesmæssige færdigheder, samt
deres effekt på menneskets evne til at udføre praktiske dagligdags aktiviteter.
AMPS-testen opfylder ovennævnte vurderingskriterier:
· AMPS er en aktivitetsbaseret undersøgelsemetode, som kun må udføres af ergoterapeuter, der er kalibrerede
og certificerede AMPS-testere
· AMPS-testen er valideret og reliabilitetstestet og udviklet på basis af Rasch-Analysis-Method
· AMPS-testen baserer sig på observationer af mennesker i aktivitet, hvor menneskets funktionsevne på det
motoriske og procesmæssige område bedømmes under udførelsen af aktiviteten

Målgruppe
Ergoterapeuter inden for alle områder af faget.
OBS! At deltagerne for at opnå kalibrering og certificering som AMPS-tester efter kurset skal teste 10 klienter/patienter
inden for 3 måneder. Testene indgår i den samlede vurdering af kursisten og den endelige kalibrering og certificering.

Undervisere

To af de danske AMPS-instruktører; Mette Søndergaard og Lone Decker.

Undervisningsform

Testen bliver præsenteret i en vekselvirkning mellem oplæg og øvelser. Baggrunden for testen vil blive gennemgået, og
gennem videoanalyser og live-case vil du blive trænet i at anvende testen.

Undervisningsmateriale

Undervisningsmaterialet er på engelsk og omfatter bl.a. manual og software til AMPS-testen.

Tid
Den 19. – 23. august 2019 dagligt kl. 08.00 -17.30
Sted
Hvidovre Hospital
Aud. 1, Undervisningsbygningen, Afsnit 099
Kettegård Allé 30
2630 Hvidovre

Ansøgningsfrist

Fredag den 5. juli 2019. Der er 40 pladser på kurset (Først til mølle-princippet).

Pris

Kr. 8.000,- inkl. materialer og efterfølgende certificering, kalibrering og forplejning (incl. kaffe, the, morgenbrød, kage
og frugt). Prisen inkluderer IKKE frokost og overnatning.

Tilmelding

Tilmelding skal ske pr. mail til kursussekretær Merete Rosendal: merete.rosendal@regionh.dk
Vi har brug for følgende oplysninger:
- Stilling
- Navn
- Arbejdsplads og telefonnr.
- Fakturerings adresse
- EAN nr. og cvr nr. ( ved fakturering til arbejdsgiver)
- Cpr. nr. (ved privat indbetaling)
- E-mailadresse

Flere oplysninger

Du skal påregne hjemmearbejde såvel før kurset, som på aftenerne mellem kursusdagene.
Kontakt kursussekretær Merete Rosendal tlf. 3862 2974.

